STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

AGENDA PUBLIEK

dinsdag 25 april 2017
om 20.00u
raadzaal stadhuis

Openbare zitting
1.

FINANCIËN-TOEZICHT. Goedkeuring verlenging duurtijd renteloze lening aan Contour
Mechelen vzw/ Kunstencentrum Nona vzw, toegekend bij gemeenteraadsbesluit van 24
november 2015.

2.

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Aktename jaarrekening 2016 van vzw Festival van
Vlaanderen -Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

3.

JEUGD.
1)
2)
3)
4)

Opheffing gemeenteraadbesluit van 26 maart 2013 inzake huurreglement
polyvalente evenementenhal Perron M - Douaneplein.
Goedkeuring nieuw huurreglement De Loods - Douaneplein.
Opheffing gemeenteraadsbesluit van 6 september 2016 inzake subsidiereglement
projecten voor en/of door jongeren binnen 'De Club'.
Goedkeuring uitbreiding subsidiereglement 'impulssubsidies' ter ondersteuning van
jonge organisatoren.

4.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Wijziging met naamsverandering van het bestaande
retributiereglement evenementenhal Douaneplein – Perron M (oude benaming) voor het
gebruik van de polyvalente ruimte van de evenementenhal Douaneplein – De Loods
(nieuwe benaming), laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

5.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IGEMO.
1)
2)

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 28 april 2017.
Mandaatverlening aan de volmachtdragers om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten.

6.

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN - MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR (AGB MAC).
Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor de maanden mei-juni 2017 aan AGB
MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het
AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van
burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te
stellen.

7.

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN.
1)
2)

Aktename jaarrekening 2016 van vzw mmMechelen Feest.
Advisering begroting 2017 van vzw mmMechelen Feest.

8.

BESTUUR. Goedkeuring voortgangsrapport 2016 organisatiebeheersing en planning
2017, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet interne
controlesysteem.

9.

BESTUUR. Bekrachtiging aanduiding stemgerechtigd lid algemene vergadering Logo
Mechelen vzw, ter vervanging van de heer Koen Anciaux.

10.

DIVERSITEIT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
het Agentschap Integratie en Inburgering voor de uitvoering van het programma
"Coördineren en uitvoeren van het taalactieplan Mechelen" voor de periode van
1.1.2017 tot 31.12.2018.

11.

SPORT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en de vzw
Mechelse Hattrick voor de periode van 1 april 2017 tot 31 maart 2020.
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12.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn - en innemingsplan
Bankstraat, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen
woongebied.

13.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijn - en innemingsplan
Maalderijhof, voor de realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen
woongebied.

14.

WONEN.
1)
2)

Intrekking gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2016 inzake stedelijke
verordening conformiteitsattesten voor studentenhuisvesting en domiciliekamers.
Goedkeuring aangepaste 'stedelijke verordening conformiteitsattesten voor
studentenhuisvesting en domiciliekamers.

15.

WONEN. Goedkeuring 'Geïntegreerde regelgeving studentenhuisvesting en
domiciliekamers'.

16.

VASTGOEDBELEID. Verkoop uit de hand aan de aanpalende eigenaar, de nv Eagan
Beheer, van een perceel stadsgrond gelegen tussen de Vrouwvliet en hun eigendom
Steenhoevestraat 7 in het industriegebied Mechelen-Noord.

17.

VASTGOEDBELEID.
1)

2)

Goedkeuring aanpassing van oppervlakte en prijs vermeld in
gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2011 punt 23 inzake verkoop uit de hand
door stad Mechelen aan de cvba Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine
Landeigendom van Mechelen en Omstreken van een perceel tuingrond gelegen
nabij de Ganzendries/ Nieuwe Kapucijnenstraat te Mechelen.
Goedkeuring tot vestiging van een erfdienstbaarheid in voordeel van het project
van de Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken op de hoek
Ganzendries/ Nieuwe Kapucijnenstraat voor het aanleggen, toezicht, onderhoud,
herstelling en/ of vervanging van inspectieputten en de bijhorende overlopen
onder de manoeuvreerruimte en de in- en uitrit van het garagecomplex van de
stad gelegen Nieuwe Kapucijnenstraat 13.

18.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring aankoop door de stad tegen de bvba JMS-Invest te
Mechelen van een perceel grond gelegen aan de Lotelingstraat te Mechelen/Muizen.

19.

PERSONEELSBELEID. Goedkeuring wijziging personeelsformatie Samen 1 Groep (Stad Sociaal Huis).

20.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
beperkte offerteaanvraag inzake de selectieleidraad 'Aankoop van diensten voor
modernisering van telefonie voor de stad Mechelen en Sociaal Huis - Fase 1.

21.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr.
2017-OO-NG-184 inzake de opdracht 'Parkinrichting binnengebied Kalverenstraat'.

22.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr.
2017-OO-OD-190 inzake Grote Nieuwedijkstraat fase II.

23.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open
aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek nr. 2017-OOGEB-148 inzake de opdracht 'Pace - omvorming kantoorgebouw tot kinderdagverblijf',
gelegen Caputsteenstraat 38.
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